
DOHODA O UŽÍVANÍ LEASINGOVÉHO VOZIDLA PRED PREVEDENÍM ZÁVÄZKU 

medzi zmluvnými stranami  

  

Žilinská teplárenská, a.s.   

Sídlo:  Košická 11, 011 87 Žilina 

Štatutárny orgán:  Ing. Viliam Mrvečka, predseda predstavenstva 

Mgr. Pavol Dubovský, člen predstavenstva 

IČO:  36403032 

Zapísaný:   

(ďalej len „poskytovateľ “) 

 

a  

   

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10330/L   

Zvolenská teplárenská, a.s.  

Sídlo:  Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen 

Štatutárny orgán:  Ing. Anton Brčka, predseda predstavenstva 

Mgr. Ján Štriho, podpredseda predstavenstva 

IČO:  36052248 

Zapísaný:   Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sa, vložka 

č. 686/S 

 (ďalej len „užívateľ “) 

 

Preambula 

Účastníci uzavierajú túto dohodu s cieľom umožniť užívanie v nej vymedzeného motorového vozidla 

užívateľom. Motorové vozidlo sa vzhľadom k organizačným zmenám u poskytovateľa stalo 

nadbytočným, pričom s jeho vrátením leasingovému prenajímateľovi by poskytovateľovi vznikli 

dodatočné náklady. Vzhľadom k uvedenému, ako aj vzhľadom k skutočnosti, že účastníci sú súčasťou 

MH teplárenského holdingu, uzavierajú túto dohodu tak, ako je to ďalej vymedzené, pričom si ňou 

upravujú aj vzájomné práva a povinnosti v súvislosti s užívaním motorového vozidla pred jej 

uzavretím. 

  

Účel a predmet dohody 

1.1 Predmetom dohody je určenie podmienok užívania vozidla medzi poskytovateľom a užívateľom 

po dobu jej trvania, najdlhšie však po dobu trvania leasingovej zmluvy, na základe ktorej je 

motorové vozidlo oprávnený užívať poskytovateľ tak, ako je táto leasingová zmluva vymedzené 

v bode 1.2 nižšie. 

  

1.2 Predmetom užívania je motorové vozidlo Škoda 0ctavia Combi (5E) Diesel 2.0 TDI 4x4 Style 

EČV: BL271XF, ktorého vlastníkom je leasingový prenajímateľ ČSOB Lesaing, a.s., Žišková 

11, 81510 Bratislava, IČO: 35 704 713, a ktoré je oprávnený užívať poskytovateľ na základe 

Rámcovej zmluvy pri operatívnom leasingu č. RZ/19/02899 a podľa zmluvy o operatívnom 

leasingu č. LZO/19/02906 zo dňa 19.6.2019. 

 

1.3 Účastníci potvrdzujú, že predmet užívania je v užívaní užívateľa od 06.07.2020. 

 



1.4 Účastníci sa dohodli na tom, že trvanie tejto dohody zaniká zánikom leasingovej zmluvy podľa 

bodu 1.2 tejto dohody alebo dňom prevzatia záväzkov poskytovateľa z tejto leasingovej zmluvy 

užívateľom, podľa toho, čo nastane skôr. 

 

1.5 Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať povinnosti poskytovateľa vyplývajúce zo zmluvy 

o operatívnom leasingu č. LZO/19/02906 zo dňa 19.6.2019; oznamovacie povinnosti voči 

leasingovému prenajímateľovi bude užívateľ plniť v mene poskytovateľova, na čo ho 

poskytovateľ týmto splnomocňuje. 

 

1.6 Užívateľ sa zaväzuje uhrádzať náklady týkajúce sa predmetu nájmu, vyplývajúce zo zmluvy 

o operatívnom leasingu č. LZO/19/02906 zo dňa 19.6.2019, ako aj náklady spojené 

s využívaním služieb elektronického monitoringu predmetu nájmu poskytovaných spoločnosťou 

Commander Services s.r.o., Žitná 23, 831 06 Bratislava, IČO: 51 183 455, a to v plnom rozsahu 

na základe fakturácie leasingového prenajímateľa, prevodom na účet poskytovateľa. Pre 

odstránenie pochybností účastníci uvádzajú, že predchádzajúcu vetu je potrebné chápať tak, že 

poskytovateľ bude užívateľovi príslušné náklady refaktúrovať.  

 

1.7 Užívateľ zodpovedá poskytovateľovi za škodu, ktorú spôsobí porušením povinností podľa tejto 

dohody; užívateľ sa zaväzuje takúto škodu poskytovateľovi nahradiť v celej výške. Sankcie za 

porušenie právnych predpisov v súvislosti s užívaním predmetu nájmu znáša užívateľ. 

 

1.8 Za obdobie od prevzatia predmetu užívania do 31.12.2020 bude vystavená sumárna faktúra za 

celé toto obdobie, ktorú poskytovateľ doručí užívateľovi bez zbytočného odkladu po jej 

vystavení. Následne bude refakturácia uskutočňovaná mesačne. Súčasťou faktúry vystavenej 

poskytovateľom musia byť podklady, z ktorých vyplýva suma uplatňovaná v súvislosti 

s užívaním predmetu užívania leasingovým prenajímateľom voči poskytovateľovi. Splatnosť 

faktúr podľa tejto zmluvy je 14 dní odo dňa doručenia užívateľovi. 

  

1.9 Poskytovateľ sa zaväzuje zasielať užívateľovi elektronické faktúry spolu s príslušnými 

prílohami formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu užívateľa: faktura@zvtp.sk. 

 

1.10 Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov daňovým dokladom. 

 

1.11 Poskytovateľ sa zaväzuje zasielať elektronické faktúry spolu s prílohami výlučne vo formáte 

PDF. Prílohy môžu byť zasielané len v e-mailovej správe s jednou faktúrou. 

 

1.12 Účastníci sú povinní bezodkladne sa navzájom informovať o zmene uvedenej e-mailovej adresy 

alebo o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr. 

 

1.13 Po prijatí elektronickej faktúry užívateľ potvrdí prevzatie pošty. V prípade obdržania informácie 

o nedoručiteľnosti správy bude poskytovateľ bezodkladne informovať užívateľa na e-mailovú 

adresu: sekretariat@zvtp.sk . 

 

1.14 Užívateľ súhlasí s využívaním služieb spojených s predmetom užívania podľa zmluvy 

o operatívnom leasingu č. LZO/19/02906 z dňa 19.6.2019. Poskytovateľ bude odovzdávať 

užívateľovi údaje systému elektronického systému sledovania motorového vozidla, na základe 

vyžiadania užívateľa. 

 

1.15 Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý z účastníkov obdrží jeden 

rovnopis. Vzhľadom k tomu, že užívateľ užíval motorové vozidlo aj pred uzavretím tejto 

dohody, uplatňujú sa ustanovenia tejto dohody aj vo vzťahu k užívaniu predmetu nájmu pred jej 

uzavretím. 
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1.16 Účastníci prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, bola spísaná podľa ich skutočne slobodnej 

vôle, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou pripájajú oprávnení zástupcovia oboch 

účastníkov svoje vlastnoručné podpisy. 

 

V Žiline, dňa 30.12.2020 

 

Žilinská teplárenská, a.s.:     Zvolenská teplárenská, a.s.: 

 

 

 

 

...................................................    ................................................... 

Ing. Viliam Mrvečka      Ing. Anton Brčka 

predseda predstavenstva            predseda predstavenstva 

 

 

 

 

.................................................    ................................................. 

Mgr. Pavol Dubovský     Mgr. Ján Štriho 

člen predstavenstva      podpredseda predstavenstva 

       


